Zpráva o činnosti

Městského muzea a galerie v Hranicích
za rok 1997

v

do nasledujicích oblasti,
souladu s plafirou koncepcí se naše aktivrty sousřed,ují

sbírkotvorná činnost
p.ředevším obrazy
vjejím mmci bylo získáno 29 ks nových sbírkoqých předmětrl,
L.Vlodka, r.oorreru,

dlaždic,pochilzejici
ú.§*fi;;"sní formý na výrobu,podlahových
proměny města a následky

stavebni
dílnyv Drahofuší.h. eotoe.uncky by1} aomáentoroany
červencových povodní.

z

Evidenčníčinnost

arche9l9qre a etrrografie,
Potračovala počíBčovákaatogýa*e fondu rymiyati*v,
řemesel (iední
umčlec§ých
fondu
Byly připrave"y pař,r"ay pro počítačJvázpracování části
seopředmětyzcínu),

Revize sbírkových fondů
předmětů {fiábytku, mincí, části
Během roku byla provedena revize 643 sbirkových
fondu varifi.

Depozitáře

PoprodejidomuNaNrispechčp.ssuy|y-ýedepoaovanésbirkovéfondy

přestělrovŇ do áepoziáře v ptngďóvě ul. 1399 (bývalý KAyRIS),

konzeruaění činnost

Q2
a

Vespoluprácisexterníkonzervátorkoubylokonzervováno35sbírkoqýchpředmětu
nejpoškozenéjšíkoželé,plátěné
ťtgl§ betlému úe cechormi korouhev, óar*y a

perličkovépředměty z fondu varií),

Badatelská a informačníčinnost
jako studovna_
V prostonich mlJzae tn Zixn*ské u|.1 18 byla jedna mistnost uprav€na
a vysolich škol, žákům
Zde pslqrtlo m*eum badatelské st;uy §fud;ďům ^sťedních
řad veřejnosti i praco,míkům
základních škol, praoovníkům iinyctr muzeí, zájemcům z
knihovna, MMG nadále
městského uřadu. Pruběžně byla doplňovarrá oáuo*á _muzejní
parnátkového ustavu volomouci a vrarnci
splupracovalo .*"t"otogrckým 9aáaenim
archeologlcky dotde{ na. stavebních akcích
Sťedomoravské archeologí"te-to*ise provadělo
vodovod, plyn, úpravy terénu
ve městě (stavby rodinných domků, Úmpo pro kanalizaci,
apod.).

Výchovná a vzdělávací činnost

pro žáky ?.tříd,Zš na Nové ul, byla v květnu připravena prohlídka qýstavy a expozice
mtlzea, synagogy a sbírkových
v synagoze s oduorným výkladem,
l"l9"í
"uháqi.í._!?k9
při pravidelných
fondů. Trvá spoluprá"" *.ni4uu*i* oborěm zUš (učitelka R.Ambrůzová)
roce pověřeno koordinací
,tuai:oi.r, n*steub.t výstav v synagoze. MMG bylo v loňském
historické objekty
dosfuplé
akcí v rárnci Dne oteťáných dvóří pu*at"t Byty zpřísfupněny
památkach lkartic, kteqi bYl
a muzeum připravilo ín€rní tisk o ,removitých tutturnictr
návštěvníkůmk dispozici v §ynagoze a v gotickém ,sále, TehdY Probíhajíci Yýstav1
jeho historie ve světle archeologických
v gotickém sate, t_iťajícíse hraničteno zámĚu a
H,Sedláčkové, Csc,
náIezí, byla vtomto'termínu spojena sodborným qikladem PhDr,
památkového ustaw ., Olo*oo"i. Památky a aýstavY shlédlo Při
z archeologického oddělení
této příležitosti 230 osob.

Výstavní ěinnost
ztoho 7 vsynagoze 7 6 _v gotickém sále,
MMG uspořádalo vroce l9g7 13 ýstav,
-Y.Janoušek,
obtazy J.Proctrrázka O.Karlíková,
V synagoz. ,, iř*dutuuil wými sochamr
s V,Boštíkem)
v.Boštík, M.Kauftnan a E.HalberšáL plastikami pak J.Seifert (společně
L.Novák, poté
; šB;i;#Jshý, Výtvamé qýstavy v gotickém sáLe áahájil sqými froasážemi
S Časoqým po§unem
následovala grafika B.ovčáčtovéa uáelecka kJírižúvazba E.Čabalové.
spojených
a z]sácené v d,isreatu povodni proběhla výstava o hranickém ,á*F 1*, ni*
M šmídaa grafiky
archeologic§ich nálezech. Podzim a zimi vyplnily ťstavy obrazů
3321
L.vlodka. Celkově navštívilovšechny vístavy 1veetne DnŮ otevřených dveří Památek)
osob.

Koncerty

vYsto-uPení
Loňského roku se uskutďnily y §yn€oz§ dva koncerty. Y dubnu to bYlo
sboru Haslacher Singkreis Bozen
smíšenéhopěveckého sboru Harmonia j"to hosta
pro koncert PÍsniČkáře o.JanotY'
u italského Bolaána a v kvěhu zapůjčilovnac §ynagogu
jehož pořadatelem byla Městsm Ňnor,na v Hranicich. obě akce shlédlo 300 lidí,

i

-

Náv§ěvnost a propagace MMG
o qýstavní činnosti MMG v obou qýstavních siních pravidelně informoval místnítisk
(viz
a vyšly četnépozvánky, ohlasy u ,"r"ri" v regionálních i .ce]ostá{9t 3eriodikách

rni,rtu"y se objevily ve ,ryriláni ostravského studia Ceského rozhlasu
"u
katalogu cestormího ruchu Relax,
a byty opět prezentováný i vá vícejazyčnémnabídkovém
steŇ jďr.o Adresáři muzei a galerií, vydaném Asociací muzeí a ga|erli. Celkem navŠtívilo
"
památek) 3361 lidi, z toho
akce v §yrtagoze a v gotickém ,er" (*ráe Dnů oteťených dveří

prirárró pozvánkv

761 ze škol.

V Flranicích 16.2.1998

PhDr. Hana
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